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ומייצג ארצי במדגם , נשאלים1,300-כסקר מיוחד בקרב |מתודולוגיה 
TNSבשיתוף מכון המחקר , לכל המגזריםייצוג ,+13גילאי 



אנחנו אומה מחוברת
6.6

מיליון ישראלים  
גולשים באינטרנט

גיגה ליום  6נפח גלישה של 
פר משתמש

!משנה שעברה36%צמיחה של 

!גיגה ליום20
בקרב צרכני טלוויזיה  

ווידאו באינטרנט

מגה67
קצב  

חבילת גלישה ממוצעת

36%
משתמשים

סטרימינגבשירותי 

67%
משתמשים
בשירותי ענן
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?2017אז איך האינטרנט השפיע על החיים שלנו ב 

4

-קניות ו





DATA-אחר ההמירוץ

חבילות הגלישה מאיתנוליותר משליש 
בסלולר נגמרות לפני סוף החודש

2017 35%

"  ?שלך אתה מנצלבסמארטפוןבדרך כלל  כמה אחוזים מחבילת הגלישה החודשית "
100%-75%שיעור הלקוחות שאמרו  ?

שיעור הלקוחות שנגמרת להם חבילת הגלישה לפני סוף החודש

2013

24%



"?בסמארטפוןבאיזו תדירות נגמר לך שטח האחסון "

שטח האחסון 
הולך ונגמר

נגמר שטח האחסון  מאיתנו43%-ל
לעיתים קרובותבסמארטפון

43%

?



נגמר שטח האחסון  מאיתנו43%-ל
לעיתים קרובותבסמארטפון

43%

...?מה עושים כשנגמר המקום

50%

30%

11% 7%
2%

מוחק תמונות  
וקבצים 
מיותרים  

מעביר קבצים 
למחשב או  

למקור אחסון  
אחר

מגבה בענן  רוכש כרטיס  
זכרון  

רוכש  
סמארטפון עם 

יותר זכרון  

שטח האחסון 
הולך ונגמר

"?בסמארטפוןבאיזו תדירות נגמר לך שטח האחסון " ?



, (וכדומהתוכניות, סרטים, סדרות)כשאתה צופה בווידאו באינטרנט "
"?איך אתה בדרך כלל עושה זאת

10%

19%

ובסדרותבסרטים בסמארטפוןשצופים % 
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בצריכת  90%זינוק של 
בסמארטפוןתוכן 

?



,  לגבי כל אחד מסוגי המכשירים הבאים"
סמן האם יש או אין לכם הגנה למכשיר  

"?באמצעות אנטי ווירוס
?

35%| סמארטפון

81%| מחשב 
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עדיין לא נורמה? הגנה לנייד
,                   דווקא למכשיר עם השימוש הכי גבוה

...יש את ההגנה הכי נמוכה



הרדיו עובר 
לאינטרנט

מאזינים לרדיו באינטרנט50%-כ

72%

32%
23% 19% 18%

מכשיר רדיו  
ברכב

אתרי אינטרנט  
במחשב

מכשיר רדיו  
רגיל

ערוצי רדיו  
בטלווזיה

אפליקציית  
רדיו  

"?באילו אמצעים אתה נוהג להאזין לרדיו" ?11



לוידאוהטלפוניה דוהרת 
וחוזרת להיות אישית

"?באיזו תדירות, אם כן? האם אתה נוהג לבצע שיחות וידאו"
"?באיזה אמצעים או אפליקציות אתה משתמשי כדי לבצע שיחות וידאו"

שיחות 
וידאו

25%

רבע מבני הנוער  
מבצעים שיחות וידאו  

לפחות פעם בשבוע
משנה שעברה32%קפיצה של 

wוואטסאפ

Hסקייפ

62%

20%
11%סמסונג/אפל

4%

2% DUOגוגל 

ר'מסנגפייסבוק

?



אפליקציות תחבורה  :מצעד האפליקציות
אפליקציות חדשות ומשחקיםלפני , 3-ציבורית במקום ה

:סוגי האפליקציות שאנשים לא יוותרו עליהן
יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, וואטסאפ|סושיאלאפליקציות 

WAZE|אפליקציות ניווט 

gett|אפליקציות תחבורה ציבורית ומוניות  ,moovitוכו'

פנגו, סלופארק|אפליקציות לחנייה 

ynet,|אפליקציות אתרי חדשות  , wallaוכוכלכליסט, הארץ'

'וכוקראשקנדי |אפליקציות משחקים 

'וכוmusix, spotify|אפליקציות מוסיקה 

'וכוebay, אליאקספרס|אפליקציות קניות 

'וכוpepper pay ,bit|אפליקציות פיננסיות 

'וכו| dropbox, google driveאפליקציות שירותי ענן 

'וכוword, pdf|אפליקציות משרדיות 

'וכוphoto editor|עריכת תמונות 

"?מהם סוגי אפליקציות עליהם לא היית מוכן לוותר. בסמארטפוןחשוב על סוגי האפליקציות שיש לך “?



"...כת"מערכת הפעלה זו 
למערכת ההפעלה שלנונאמנים

נאמנים
58%

לא נאמנים
נאמנים42%

68%

לא נאמנים
32%

נאמנות אנשי אנדרואיד גבוהה יותר

נאמנים למערכת  
הפעלה אחת

66%34%
מזגזגים בין  

מערכות הפעלה

14"?אייפון/ האם בעבר היה לך סמארטפון מסוג אנדרואיד" ?
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בידהיוטיובנולד עם-דור ה

16?"זמן מסך"6באיזה גיל התחלת לאפשר לילדיך עד גיל "

מההורים  30%-כעד גיל שנה 

כבר מושיבים תינוקות מול המסך

28% 27%

45%

עד גיל שנה שנתיים-שנה  מעל שנתיים

ראשוןסמארטפוןגיל ממוצע לקבלת 10

?
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!כל הילדים באינטרנט
240%-השימוש באינטרנט לצרכי לימודים קפץ ב

53%

17%
8%

6%

71%

30% 27%

4%

/  רואים קליפים ביוטיוב
סדרות/ סרטים

משוחחים עם חברים לצרכי לימודים גולשים בפייסבוק

?עושים באינטרנט( 6-9)מה הילדים 

"?האם אתה יודע מה הילדים שלך עושים באינטרנט"

גולשים
75%

25%
לא גולשים

?
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שעות ביום 3כמעט
מול המסך

זמן מסך שההורים מאפשרים 
6-9לילדים בגילאי 

שעות2.7–זמן ממוצע מול מסך 

כמה זמן ביום אתם מאפשרים לילד שלכם "
"?במחשב/ בסמארטפון/ בטאבלטלהשתמש  ?

14%

50%

11%

26%

לא מאפשרים  
כלל

עד שעתיים שעות3-5 לא מגבילים  
את הילד



19

הנוער מצפה ליותר  
ממערכת החינוך

72%

מבני הנוער מרגישים שמערכת החינוך  72%
לא מספקת מיומנויות טכנולוגיות  

ודיגיטליות לתלמידים

מערכת החינוך  : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים"
בישראל לא מספקת לילדים מיומנות טובה מאד  

"דיגיטליים ובאינטרנט, באמצעים טכנולוגיים ?
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11ממשקי הבית יש כבר מעל 30%-ל
מחוברים

ממשקי הבית בישראל יש מעל30%-ל
מכשירים מחוברים11

?אז איזה מכשירים שמתחברים לאינטרנט יש לכם
,  טלוויזיות חכמות, רמקולים, מדפסות, מכשיר , טאבלטים, מחשבים, סמארטפונים

משחקים ועודקונסולות, מזגן חכם, שעונים חכמים, מצלמות, אזעקות חכמות

בממוצעמכשירים
למשק בית

9

ציין לגבי כל . לפניך רשימה של מכשירים שיש להם אפשרות להתחבר לאינטרנט"?
"מכשיר כמה מכשירים כאלה יש לכם בבית
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יותר בתים 
חכמים בישראל

50%עליה של , 2017-ב
בשיעור הבתים החכמים בישראל  

10%

15%

האם אתם משתמשים בביתכם בשירותים או מערכות של  
במכשירים  הסמארטפוןשליטה מרחוק באמצעות )בית חכם 

"?(גלאים ומכשירי חשמל שונים, אזעקות, כגון מצלמות
?



בתנופה-עולם ה

אבל המספרים עדיין נמוכים

,  בשעונים חכמים250%צמיחה של 
,במצלמות ביתיות116%צמיחה של 

6%

2% 2%

13%

5%
7%

4%

מצלמה ביתית חכמה   מזגן חכם שעון חכם אזעקה חכמה

לפניך רשימה של מכשירים שיש להם אפשרות להתחבר  "
"?איזה מבין המכשירים הבאים יש לכם בבית. לאינטרנט

?
23
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כשליש מהישראלים חוו בשנה האחרונה  
תקיפת סייבר

חוו תקיפה  
או  בסמארטפון
במחשב

אתר באינטרנט שנכנסתי אליו

תכנה שניסיתי להוריד

קובץ שניסיתי להוריד

הדרכים העיקריות שדרכן הותקפו

37%

32%

31%

31%

או המחשב שלך  שהסמארטפוןהאם קרה לך "
וירוסים או , על ידי תוכנות זדוניות" הותקפו"

"?איך זה קרה",  "?גורמים מזיקים כלשהם
?



הישראלים חוששים  
מדאעשיותר ממתקפת סייבר 

"?ציין מאיזה איום אתה חושש הכי הרבה, בין הרשימה הבאה"

45%

35%
31% 30%

23%

15%
13%

3%
התחזקות  

החמאס
מתקפות סייבר 
מגורמים עויינים

דאעש תוכנית הגרעין  
האיראנית

התחממות  
/ גלובלית

שינויים האקלים  
הגלובלי

עימות בין צפון 
קוריאה וארצות  

הברית

התחזקות  
-התנועה הנאו
נאצית בעולם

מלחמת  
האזרחים  

בסוריה

?



כולם כבר מבינים שמלחמת העולם  
בזירת הסייברהבאה תהיה 

83%

מהישראלים מאמינים שבמלחמת 
תשחק מתקפת סייבר העולם הבאה 

תפקיד משמעותי מאד

:  עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה הבאה"
""מתקפת סייבר תהיה משמעותית מאד, במלחמת העולם הבאה" ?

27
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-קניות ו
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–קניות אונליין 
כבר לא רק לצעירים

באיזו דרך קנית , לגבי כל אחד מקבוצות המוצרים הבאים"
"? בשנה האחרונה את רוב המוצרים בקבוצה זו

מהישראלים  
קונים אונליין

80%

65%

71%

+55צמיחה בקרב בני 

?
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ברכישות מאתרים ישראלייםסטגנציה
ל"ברכישות מאתרים מחווזינוק 

באיזו דרך  , מקבוצות המוצרים הבאיםאחת לגבי כל "
"? קנית בשנה האחרונה את רוב המוצרים בקבוצה זו

68%

32%

67%

44%

קניה באתר ישראלי ל"קניה באתר בחו

?
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תאי מדידהעלמוותרים

?איפה קנינו השנה ביגוד והנעלה

שליש מרכישות הביגוד והנעלה נרכשו אונליין

שנים4-ב80%עלייה של 

81%

19%

66%

34%

בחנות   online

איפה קנית את רוב הבגדים והנעליים בשנה "?
"?בחנות או באינטרנט–האחרונה 
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אבל לא מוותרים  
המושלמתהעגבניהעל בחירת 

תחום קניות מצרכים ומזון אונליין  

...לא מצליח להתרומם
אין צמיחה ברכישות אונליין ביחס לשנה שעברה

82%
קניתי בחנות

18%
קניתי אונליין

איפה קנינו השנה  
?מצרכים לבית

איפה קנית את רוב מוצרי המזון והמצרכים לבית  "?
"?בחנות או באינטרנט–בשנה האחרונה 
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,  הסמארטפוןכל היום עם 
אבל קניות עושים במחשב  

בכל הגילאיםבסמארטפוןמעדיפים לקנות במחשב ולא 

66%34%

18-34| גילאים 

76%24%
35-54| גילאים 

89%11%

+55| גילאים 

כמה  , מכל המוצרים שקנית באינטרנט בשנה האחרונה"
"?הסמארטפוןקניות ביצעת דרך מחשב וכמה דרך  ?



קונים אבל מתאכזבים

ממי שקנה אונליין השנה  
התאכזב ממוצר כלשהו שרכש

67%

כמה  , מכל המוצרים שקנית באינטרנט בשנה האחרונה"
"?פעמים התאכזבת מהקניה או החזרת את המוצר

החזירו מוצרים 23%
שרכשו באינטרנט

?34
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הקלות הבלתי נסבלת של 
...השופינג ברשת

"?מה הן הסיבות העיקריות לכך שאתה מעדיף לקנות באינטרנט"

72%

70%

38%

23%

מחירים  
אטרקטיביים

חוסך
זמן

מגוון גדול 
יותר

המלצות של 
קונים אחרים

?למה קונים אונליין

?
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של הלקוח -ה
מתחיל בחיפוש בגוגל

,לא יוצאים לקניות בלי לבדוק בגוגל
...גם כשלא קונים ברשת

מחפשים מידע 97%
באינטרנט לפני קניה

3%

לא נוהגים לחפש  
מידע באינטרנט לפני 

כשאתה מתכנן לקנות מוצר כלשהו  "
האם אתה נוהג לבדוק באינטרנט מידע 

"?אודות המוצר אותו אתה הולך לקנות
?



תשלומים באינטרנט והעברות כספים  
הופכים לנורמה

.  הסמארטפוןלפניך מגוון פעולות פיננסיות שאפשר לעשות דרך "
"?שלךהסמארטפוןבאילו מהן יצא לך להשתמש באמצעות  ?

משלמים על 
תחבורה ציבורית

15%

$

אוספים /מעבירים
כספים באפליקציות

40%

משלמים  
על חניות

P

43%

37



יותר ויותר אנשים עושים  
כסף באינטרנט

באילו , אם כן? האם אתה נוהג למכור מוצרים באינטרנט"?
"?אתרים אתה נוהג למכור

15%

23%

38

באינטרנטמהאנשים שמוכרים % 

ebay ,amazon ,Etsy ,Facebook



הרשת הופכת לפלטפורמה  
לגיוס כספים

14%

4%

השקיעו במיזם או 
במוצר כלשהו באמצעות  

אתר לגיוס המונים

גייסו הון המונים עבור  
מיזם או מוצר אישי

?
האם יצא לך להשתתף במיזמים או פרויקטים "

39"?(Headstartלמשל )של גיוס הון המונים 
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הוא אמצעי לחברות ומותגים  יוטיוב
-להתחבר לדור ה

12%

32%

+18נוער

כשליש מבני הנוער חיפשו באופן  
ביוטיובאקטיבי פרסומות של חברות 

האם בשנה האחרונה חיפשת ברשת פרסומת  "
"?איפה חיפשת, אם כן? של מותג או חברה ?
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כבר הפכו ויוטיובפייסבוק 
,  לפלטפורמה לגיטימית לפרסומות

!לאווטסאפ

"  ?פייסבוק/ביוטיובכיצד תתאר את יחסך לפרסומות "
זה יכול לעצבן אותי מאוד לקבל הודעות  : עד כמה אתה מסכים ש"

"?מחברות מסחריות עם הצעות ותכנים שיווקייםווטסאפ

46%
65%

24%

54%
35%

76%

youtube facebook whatsapp

נייטרלי/חיובי שלילי

?

57%
Z-בדור ה



הפרסום רודף אחרינו 
...ואנחנו מנסים להתחמק

הרגישו שמאזינים להם דרך 36%

ואז שולחים להם הצעות שיווקיותהסמארטפון

משתמשים באפליקציות  30%

ותוכניות לחסימת פרסומות

,  לא מוכנים שחברות יעקבו אחריהם66%

אפילו לא תמורת כסף

למשל שלחו לך  )? הסמארטפוןהאם קרה לך שהרגשת שמאזינים לך דרך "
("הצעות שיווקיות הקשורות לנושא שדיברת עליו עם אחרים

"?האם אתה משתמש בתוכנות ואפליקציות המיועדות לחסימת פרסומות"
האם היית מסכים שגורמים שונים כגון אפליקציות ואתרי אינטרנט יאספו  "

"?עליך מידע ונתונים אישיים תמורת סכום כספי

?



מנסים לברוח  
...מהאח הגדול

מסויימותלא מעלים לרשת תמונות 35%

לא מורידים אפליקציות  מסוימות 32%

שאוספות עלינו מידע

כשלא משתמשיםמכבים 32%

איזה מבין הפעולות הבאות אתה עושה כדי למנוע איסוף "
"?מידע ונתונים עליך ברשת ?





–רשת חברתית , פייסבוק
...כבר לא בשביל חברים

קהילות והמלצות הרבה יותר , השנה העדפנו לחפש קבוצות
פוסטיםמאשר לדבר עם חברים לכתוב 

45% 45%
38% 36%

27% 26% 24% 24%

מחפש 
המלצות על 

,  טיולים
'  מוצרים וכו

פעיל בקבוצות  
וקהילות

פונה לחברות 
ועסקים דרך  

עמוד  
הפייסבוק  

שלהם

קורא עדכוני  
חדשות  

קורא פרסומות  
והצעות של 

חברות ועסקים

כותב פוסטים  
וסטטוסים

מדבר עם  
חברים

מעלה תמונות

קבוצות 11
בממוצע קבוצות בממוצע11

אחוז שהגבירו  )בשנה האחרונה בפייסבוקלגבי כל אחת מהפעולות הבאות מה משקף את התנהגותך "
"?אתה עוקב באופן קבועבפייסבוקאחרי כמה קבוצות וקהילות , נסה להעריך(". "פעילות בשנה האחרונה ?



–עכשיו זה רשמי
לראשונה

בקרב בני נוערפייסבוקעוקף את אינסטגרם

"?באילו רשתות חברתיות אתה פעיל, מבין הרשתות החברתיות הבאות"

80%

51%

60%

35%

13%

93%

72%
63%

50%

20% 16%

2%

WhatsApp Instagram Facebook Snapchat Musically Twitter Linkedin

2015 2017

?



אבל במבוגרים  
...מלכים2יש עדיין רק 

"?באילו רשתות חברתיות אתה פעיל, מבין הרשתות החברתיות הבאות"?

75% 78%

19%
14%

7%
3%

87%
80%

38%

13% 10% 9%
4%

WhatsApp Facebook Instagram Linkedin Twitter Snapchat Musically

2015 2017



בווטסאפכמות הקבוצות 
שוברת שיאים 

"?בווטסאפכמה קבוצות יש לך "?

21

9

6
5

27

13

9
8

נוער 18-34 34-54 55+

2015 2017



בשיימינגהחרפה 
46%צמיחה של 

השנהשיימינגבקרב מי שחווה 

ברשתשיימינגאחוז שחווה או מכיר מישהו שחווה 

11%

28%

14%

28%
21%

41%

18+ נוער

2015 2016 2017

? שהופנה כלפיכם" שיימינג"האם אתה או מישהו ממכריך חוויתם "

העליב או חשף ברשתות חברתיות אותך , פגע, מישהו הביך, כלומר

."או את מישהו ממכריך
?



יש חיים אחרי המוות 
...(ברשתות החברתיות)

?
הפייסבוקהאם יצא לך לבקר בחשבון "

כאשר חשבון  , של מישהו שנפטר
"?שלו ממשיך להיות פעילהפייסבוק

מבקרים בעמודי פייסבוק של  
קרובים או מכרים שנפטרו

33%



...יש לנו מהפך
הרשתות החברתיות הפכו למקור חדשותי 
משמעותי יותר מאשר החדשות בטלוויזיה

"?איך אתה נוהג לקרוא או להתעדכן בחדשות"

?איך אנשים מתעדכנים בחדשות

?

באתרי חדשות באינטרנט  

במהדורות החדשות בטלוויזיה

ברשתות חברתיות

74%

56%

47%

באתרי חדשות באינטרנט  

ברשתות חברתיות

במהדורות החדשות בטלוויזיה

62%

48%

40%

52



לא מאמינים לפוליטיקאים ברשת

מהדורות החדשות ברדיו ובטלוויזיה נתפסות כמקור הכי 
...הפוליטיקאים במקום האחרון, אמין לחדשות

"דרג עד כמה לדעתך מקור המידע החדשותי הבא הוא מקור מידע אמין"

88% 84%
75% 74%

38%
24% 19%

מהדורת  
חדשות ברדיו

מהדורת  
חדשות 

בטלוויזיה

כתבות באתרי  
חדשות 

באינטרנט

כתבות 
בעיתונות

פוסטים של 
עיתונאים  

בפייסבוק או  
בטוויטר

בלוגרים פוסטים של 
פוליטיקאים  
בפייסבוק או  

בטוויטר

?
53



ומעלה18

של הנוער נולדו ברשת אנשי השנה 

"?אנשי השנה שלך בבידור3מיהם "

מתוך עשרת אנשי השנה של הנוער צמחו ברשת 3
TOP 3-למרות זאת אין הבדל ב( מהמבוגרים0לעומת )

נוער

גל גדות

אדיר מילר

ובן אלסטטיק

אסי עזר

תום יער

עומר אדם

רותם סלע

אשלי וקסמן בקשי

עדן בן זקן

זאקאנה 

32%

29%

27%

16%

16%

14%

14%

12%

10%

10%

33%

25%

21%

14%

12%

12%

11%

10%

9%

9%

9%

גל גדות

אדיר מילר

ובן אלסטטיק

ליאור שליין

עדן בן זקן

אסי כהן

רותם סלע

אסי עזר

בר רפאלי

אייל גולן

עומר אדם

?



סיכום
החיים הדיגיטלייםבהתפתחות אקספוננציאליתהמשך צמיחה 

חלק בלתי נפרד  השיימינג
מהתרבות הדיגיטלית

לא צופים האטה

התקשורת שלנו צפויה 
ולהיות בינאישיתלחזור 

שיחות וידאו הופכות לעניין שבשגרה

IOTצובר תאוצה משמעותית
והבתים שלנו הופכים לחכמים

משתניםבוידאוהרגלי הצפייה 
המובייל הופך לדומיננטי

עולם הקמעונאות עתיד להשתנות

פוחדים מסייבר
מדאעשיותר 

עולם התשלומים והעברות כספים  
הגיע למסה קריטיתבדיגיטל

תוך שנה בלבד

וההנעלה נרכשו אונלייןשליש מהביגוד 
ומגמה זו רק בצמיחה



www.bezeq.co.il


